PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi – BA –
45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Processo Licitatório nº.050/2022
MODALIDADE.........: CARTA CONVITE nº.01/2022
TIPO..........................: Menor Preço
O Município de GONGOGI, através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, torna público para o conhecimento de quantos possam interessar, que realizará licitação na
modalidade acima definida, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
para realização da semana pedagógica 2022 do município de Gongogi-Ba, com Exclusividade para MEI,
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas Enquadradas no Artigo 34 da Lei N°. 11.488, de
2007 conforme (Anexo I).
A presente licitação é regida pela Lei Federal de nº. 8.666/93 e sua
posteriores alterações e pelas disposições constantes deste Edital e seus Anexos I e II.
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRELIMINARES
1.1 - As propostas serão apresentadas em dois envelopes, opacos e fechados, endereçados como a seguir, e
protocolados no Setor de Licitações do Município de GONGOGI, por um dos senhores adiante nominados:
Jucirlany Rodrigues Ribeiro, Taisa Oliveira dos Santos, Alexandro Palafoz Pinheiro, todos componentes da
Comissão Permanente de Licitação:
Endereço:
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da
Município de GONGOGI
Rua Eduardo Herberould nº. 17 Centro
GONGOGI/BA – CEP- 45540-000
Licitação número:01/2022.
Envelopes: n.º. 1 - Documentos de HABILITAÇÃO
n.º. 2 – PROPOSTA COMERCIAL
Horário de abertura 10:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2022
1.2 – A Comissão Permanente de Licitação receberá as propostas acompanhadas da documentação
(envelopes separados), referente ao convite supra, até às 10:20, horas do dia 09 de fevereiro de 2022, na sua
sede situada à Rua Eduardo Herberould nº. 17 Centro, GONGOGI/BA – CEP- 45540-000. É vedada a
remessa de Propostas ou quaisquer documentos por fax ou e-mail.
1.2.1 - A abertura do processo licitatório será realizado às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2022, na
sala de Licitação, situada no endereço acima indicado.
1.3 - Quaisquer dúvidas relativas ao presente Edital poderão ser solucionadas, desde que apresentadas por
escrito ao Presidente da Comissão de Licitação deste Município de GONGOGI, até o segundo dia útil anterior
à data de abertura do processo licitatório, no endereço acima.
1.4 - O contrato decorrente da presente Licitação será custeado pela Dotação Orçamentária:
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02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2032 Gestão dos Recursos do MDE
33.90.39.00 Outros Serv. Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte 01 Receita da Educação
Fonte 42 Royalties

1.5 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração/apresentação das propostas a esta
licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1 - É objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA
PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICÍPIO DE GONGOGI-BAHIA.
CLÁUSULA TERCEIRA - HABILITAÇÃO
3.1 – No envelope número 1 - HABILITAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos, em uma única via:
3.2 Relativos à Habilitação Jurídica:
a)
No caso de Microempreendedor individual Certificado de Condição de Microempreendedor
Individual
b)
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
3.2.1 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
3.2.1.1 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
3.2.1.2 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
3.2.1.3 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
3.2.1.4 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
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3.3 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva
com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais Previdenciárias;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado
de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
3.3.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de ser inabilitado.

3.4 Documentos Complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a
sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.
Obs: As provas de Regularidade deverão ser apresentadas através de Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa.
3.5.1 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
3.5.1.1 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente
comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a
vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei
Complementar Nº 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei Complementar nº
123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.5.1.2 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
3.6.1.3- Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar nº
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.6- Só serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não
declarada sua validade pelo emitente, expedido há no máximo trinta dias da data limite prevista para a
entrega das propostas desta licitação.
3.7 - Os documentos de Habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo
de cópia, desde que autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração,
consoante ao disposto no “caput” do artigo 32 da lei 8.666/93.
3.8 - Não serão consideradas propostas apresentadas por consórcios ou grupos de firmas.
3.09 - A falta de qualquer documento, ou sua apresentação em desacordo com o presente edital, implicará na
não habilitação da licitante.
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3.10 - No caso de não habilitação, os envelopes nº. 2, de Proposta comercial das licitantes não habilitadas,
serão devolvidos sem abrir, mediante recibo, após término do processo licitatório.
3.11 - Todos os documentos listados nesta cláusula deverão ser apresentados sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, motivos para sua rejeição pela CPL.
3.12 - Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrem em qualquer das situações abaixo:
a) tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal;
b) estejam em regime de concordata ou falência;
c) empresas cujos dirigentes, sócios, acionistas, responsáveis técnicos, representantes legais, detentores de
mais de 5% de seu capital social sejam funcionários públicos municipais.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, (60) sessenta dias a contar da data de sua
entrega.
CLÁUSULA QUINTA - DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÕES NAS REUNIÕES.
5.1 - Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa participante
deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada através de documento hábil, assinado por
representante legal da empresa identificado como tal e acompanhado de cópia de documento do
credenciado.
5.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III deste edital, que segue
apenso ao presente.
5.3 - O credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, inclusive para renúncia do direito de
recorrer.
5.4 - O documento de credenciamento será retido pela Comissão de Licitação e juntado ao processo
licitatório.
5.5 - O procedimento de credenciamento obedecerá como a seguir:
a) iniciada a sessão e antes da abertura de documentos, a Comissão de Licitação procederá ao
credenciamento dos representantes dos licitantes;
b) será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à
identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante;
c) as pessoas interessadas não credenciadas poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes,
desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
CLÁUSULA SEXTA - PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - A Proposta Comercial será apresentada no ENVELOPE n.º. 2, contendo os seguintes documentos em
uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, motivos de sua rejeição pela CPL:
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6.1.1 - Proposta de preço, em papel timbrado da Proponente ou pelo modelo apresentado pelo Município de
GONGOGI (Anexo I e II), rubricada por seu representante legal, datada do dia de sua entrega no Município
de GONGOGI e conterão a descrição detalhada do bem ofertado e demais informações conforme disposto no
Anexo I e II deste Edital e o seguinte:
a) Modalidade e número da licitação;
b) especificação clara, completa e detalhada do material ofertado, com indicação de marca/qualidade;
c) nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela assistência técnica e garantia,
quando for o caso.
6.2 - Havendo divergência entre a expressão numérica e a por extenso do preço, prevalecerá a segunda.
6.3 - O preço proposto deverá absorver e exaurir a totalidade de despesas tais como: dispêndios resultantes
de impostos, taxas, fretes, e demais encargos, devendo o valor ser expresso também por extenso, mas não
limitadas a estas.
CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No dia, hora e local fixados na cláusula primeira, proceder-se-á a abertura dos envelopes em reunião
pública e na presença das Licitantes que se interessarem com seus representantes legais (apenas um por
licitante) ou devidamente credenciados na forma do disposto na cláusula quinta deste edital e seu julgamento
terá início de acordo com a seguinte rotina:
7.1.1 - O não comparecimento da Licitante (com representante credenciado) ao ato, implicará na sua tácita
concordância com as decisões tomadas;
7.1.2 - Abertura dos ENVELOPES N.º. 1 - HABILITAÇÃO, com a rubrica pela CPL e pelos licitantes
credenciados em todos os documentos deles constantes;
7.1.3 - Análise dos documentos de Habilitação;
7.1.4 - Serão julgados inabilitados os interessados que deixarem de atender as exigências de habilitação
contidas nos subitens 3.1 a 3.8, ou cujos documentos estejam com prazos de validade expirados;
7.1.5 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a idoneidade do
documento ou não impeça seu entendimento;
7.1.6 - No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no artigo 48, parágrafo único da
Lei nº. 8.666/93, com a redação da Lei nº. 8.883/94;
7.1.7 - A inabilitação neste convite significa a não abertura e o não conhecimento da proposta;
7.1.8 - Proclamação, pela CPL, das Licitantes habilitadas e das não habilitadas;
7.1.9 - Os representantes das empresas proponentes devidamente credenciados na forma do disposto na
cláusula quinta deste edital, poderão, antes da abertura dos envelopes nº. 2 - Propostas Comerciais, recorrer
da decisão referente à habilitação mediante simples protesto que será reduzido a termo, hipótese em que a
CPL adiará os trabalhos e concederá à recorrente os prazos legais para apresentação de razões por escrito,
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assinando idêntico prazo para os demais impugnarem o recurso. Neste caso, os envelopes nº. 2 serão
rubricados pela CPL e pelos Licitantes credenciados, e será marcada nova sessão para a continuidade da
licitação, observados os preceitos legais;
7.1.10 - Não havendo manifestação de licitantes quanto à apresentação de recursos, a CPL deverá registrar
este fato em documento assinado por TODOS os licitantes;
7.1.11 - Assinado o documento previsto em 7.1.10, ou decididos ou recursos apresentados como em 7.1.9, a
licitação terá seu prosseguimento com a abertura dos ENVELOPES Nº. 2;
7.1.12 - A CPL verificará se as propostas atendem às condições previstas neste Edital e seus Anexos,
desclassificando as que não satisfizerem às exigências no todo ou em parte;
7.1.13 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) Contiverem quaisquer limitações, reservas ou condições em desacordo com o presente edital e/ou seus
anexos;
b) Contiverem qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital;
c) Forem apresentadas de maneira incompleta;
d) Contiverem preços excessivos e/ou manifestamente inexeqüíveis;
e) Apresentem preços e/ou vantagens baseados nas ofertas das demais Licitantes.
7.2 - Não serão aceitos preços superiores aos praticados no mercado para bem de mesma marca, aferidos
conforme pesquisa realizada por este Município de GONGOGI.
7.2.1 - considerar-se-á preço excessivo aquele superior a 15% (quinze por cento) ao preço médio de
mercado, apurado conforme pesquisa realizada pelo Município de GONGOGI.
7.3 - Considerar-se-á preço manifestamente inexeqüível o que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou
incompatível com os preços de mercado apurados na forma prevista neste item.
7.4 - A CPL poderá solicitar esclarecimentos complementares ou fazer consultas para garantir o perfeito
entendimento dos documentos apresentados, porém nenhum documento constante dos envelopes 1 e/ou 2,
que deveria constar originalmente da proposta, poderá ser modificado ou substituído, após sua entrega à
CPL.
CLÁUSULA OITAVA - JULGAMENTO
8.1 - As propostas que forem consideradas HABILITADAS serão ordenadas e classificadas em ordem
crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO, do objeto da
presente licitação.
8.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação será decidida por sorteio a ser
procedido pela CPL em ato público.
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8.3 - À CPL compete consignar em ata a síntese de todos os fatos ocorridos e pronunciados durante o
transcorrer da licitação, submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.
8.4 - Das decisões da CPL e da homologação desta Licitação caberá recurso nos prazos e condições
estabelecidos na legislação pertinente.
8.5 - O Município de GONGOGI se reserva o direito de, por despacho fundamentado da autoridade
competente:
a) REVOGAR a presente licitação, em razão de interesse público;
b) ANULAR, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso;
c) HOMOLOGAR a licitação, sem prejuízo da superveniente redução ou acréscimo legal das atividades
a serem contratadas, com o que a licitante vencedora desde já concorda.
8.6 - Os envelopes de PROPOSTA dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local, pela
comissão de julgamento, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de
recurso, de que trata o art. 109, I, da Lei 8.666/93. Em não ocorrendo a abertura será comunicado aos
licitantes, através de publicação no órgão de imprensa, a nova data, após julgamento dos recursos ou
decorrido o prazo sem interposição dos mesmos.
CLÁUSULA NONA - ADESÃO
9.1 - Após encerrada a reunião de abertura do processo licitatório, independente de declaração expressa, é
vedado ao licitante retirar sua proposta, implicando na aceitação integral e irretratável dos termos do edital,
seus anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS
10.1 - Em todas as fases da presente Licitação caberá recurso das decisões tomadas, dirigido à Autoridade
Competente nos prazos e prescrições legais.
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos parciais ou totais do presente Edital quem não o fizer de
acordo com o artigo 41, §§ 1º. e 2º., da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PAGAMENTOS
11.1 - O Licitante Contratado apresentará nota fiscal/fatura do objeto da presente licitação, que deverá ser
previamente aprovada pelos setores competentes do Município de GONGOGI.
11.2 - O pagamento devido ao Licitante Contratado será efetuado pelo Município de GONGOGI após a
aprovação do relatório de entrega do objeto licitado, sempre no último dia de cada mês.
11.3 – Os reajustes de preços serão feitos mediante negociação entre as partes contraentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES
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12.1 - O Licitante vencedor deverá assinar o instrumento hábil de adjudicação com o Município de GONGOGI
no dia e hora designados por convocação escrita, pena de ser sua proposta considerada deserta e
caracterizando o descumprimento total da obrigação, sujeitando-a às penalidades previstas em lei e no
presente Edital, bem como à indenização dos custos decorrentes da realização de nova licitação.
12.2 - O Licitante vencedor que deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas ficará sujeita às
seguintes penalidades:
a) multa a ser aplicada pelo não cumprimento dos prazos fixados nas Ordens de Serviços, correspondente a
0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratual por dia de atraso;
b) suspensão do direito de licitar com o Município de GONGOGI por prazo legal a ser fixado por seu Titular.
12.3 - Não poderão assinar contrato com o Município de GONGOGI, empresas que, tendo outros contratos
em vigor com a mesma, estiverem inadimplentes com qualquer cláusula contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Os Licitantes estão obrigadas a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes do
presente Edital, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância dos mesmos.
13.2 - Fica reservado ao Município de GONGOGI o direito de anular ou revogar esta licitação em qualquer
fase, total ou parcialmente, sem que caiba aos Licitantes nenhum tipo de indenização.
GONGOGI/BA, 01 de fevereiro de 2022
Jucirlany Rodrigues Ribeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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CARTA CONVITE nº.01/2022
ANEXO - I
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
Firma:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado (UF)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2022 DO MUNICÍPIO
DE GONGOGI-BAHIA.
Local: Município de GONGOGI.
Prazo: 05 (cinco) meses
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Forma de Pagamento: Nota Fiscal

ITEM

Quantidade

UNID

V. Unit

DESCRIÇÃO
1.

Local e Data ________ de __________________________ de 2022.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal

V. total
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONVITE

Pelo presente, DECLARO, que recebi o CARTA CONVITE nº.01/2022, que será
aberta no dia 28/06/2022, às 12:00horas, na sala de Licitação do Município de GONGOGI, a qual participarei
levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente de todos os termos.

Local e Data ___________________,_____/_____/2022.

Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa - Doc. Identidade
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ANEXO III
Licitação – Modalidade: CARTA CONVITE nº.01/2022
Tipo: Menor Preço

CREDENCIAMENTO

Pelo
presente
instrumento
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
___________________________________________,
portador
do
documento
de
identidade
nº.________________________, para participar das reuniões relativas ao CARTA CONVITE nº.01/2022 o
qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa,
desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.
Local e data __________________________, ___ de ______ de 2022

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E
A EMPRESA .............................................................
O Município de Gongogi, com sede no(a) ....................................................., na cidade de
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato
representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ...................................,
em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Carta Convite nº ........../20...., mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços........................., conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDA
DE

VALOR

1
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do ....................,
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
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PI:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os pagamentos à contratada,
mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da certidão de regularidade com a
fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade
com FGTS.
5.2 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação
pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Controle de Frota. O
pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.
5.3 Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de produtos em desacordo
com a autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de preços e com a
proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua reapresentação válida
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 Os Serviços serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório.
7.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
7.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
7.4 - O recebimento do serviço de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
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8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1.A fiscalização e o acompanhamento do contratos e ordens de compra caberá a pessoa designado pela
Secretaria Municipal de Administração.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 A Contratada obriga-se a:
a) Efetuar a entrega da prestação de Serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o serviço
com avarias ou defeitos;
d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
h) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
9.2 - A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local, data e horário;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto
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10 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da
contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Contrato.
10.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor
cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Gongogi pelo prazo de até dois
anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados;
10.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
10.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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10.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
10.7 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
10.8 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
10.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.11 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
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14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Quadro de
Avisos do Município e Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Comarca de Ubaitaba – Justiça Comum.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 2022

__________________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

___________________________________________
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
2)___________________________________
NOME:
CPF:
RG:
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ANEXO - V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA/FÍSICA

.............................................................................................,
inscrito
no
CNPJ/CPF
nº
........................................,
por
intermédio
de
seu
representante
o(a)
Sr(a)
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº
................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e Data: _________________, de _____ de __________________ de 2022.

______________________________________________________________
(carimbo e assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

* Este modelo deverá ser preenchido em Papel timbrado da empresa.
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ANEXO – VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.050/2022
CARTA CONVITE nº.01/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
_____________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ___________________,por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) __________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº ______________________ e CPF n º ______________________, DECLARA, para
fins do disposto na cláusula-3.1.3 do Edital de CARTA CONVITE nº.01/2022, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº.123, de 14 de Dezembro de 2006.
(localidade) __________ de ______________________ de 2022

(Representante Legal)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinala com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa
licitante.
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO №.050/2022
CARTA CONVITE Nº.01/2022

TERMO DE RENÚNCIA
(Lei Federal №.8.666/93 Art.43 e 109)
A empresa/pessoa física abaixo assinado, participante do processo em epígrafe, através de seu
representante legal, declara perante ao Município de GONGOGI, na forma e sob as penas da Lei Federal
№.8.666/93, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os
documentos de HABILITAÇÃO preliminar, renunciando, assim, expressamente ao direito de recurso e ao
prazo respectivo, e concordando em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à
abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas.
Local e data, ____ de _____________________ de 2022

___________________________________________________________
Assinatura Representante legal e Carimbo da Empresa
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO №.050/2022
CARTA CONVITE Nº.01/2022

TERMO DE RENÚNCIA
(Lei Federal №.8.666/93 Art.43 e 109)
A empresa/pessoa física abaixo assinada, participante do processo em epígrafe, através de seu
representante legal, declara perante ao Município de GONGOGI, na forma e sob as penas da Lei Federal
№.8.666/93, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as
PROPOSTAS do processo em epígrafe, renunciando, assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo
respectivo, e concordando em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório.
Local e data, ____ de _____________________ de 2022

___________________________________________________________
Assinatura Representante legal e Carimbo da Empresa

